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Yancey, Richard

Signatura: B/S/YA

Poslední hvězda /Rick Yancey ; přeložila: Renata Heitelová

MDT:821.111(73)-31
Yancey, RichardPoslední hvězda /Rick Yancey ; přeložila: Renata Heitelová. Vydání první320 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-269-0415-1

Wilder, Jasinda

Signatura: B/B/WI

Alfa /Jasinda Wilderová ; přeložila Jana Jašová

Wilder, JasindaAlfa /Jasinda Wilderová ; přeložila Jana Jašová. Vydání první327 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-249-3134-0

Wells, H. G.

Signatura: B/S/WE

Stroj času /H.C. Wells ; [přeložila Jana Mertinová ; ilustrace ... Petr Minka]

MDT:82-31/-32
Wells, H. G.Stroj času /H.C. Wells ; [přeložila Jana Mertinová ; ilustrace ... Petr Minka]. Vyd. 2.Praha :Lika klub,1992159 s. : il. ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-900015-1-3

Vondruška, Vlastimil

Signatura: B/K/VO

Krev na lopuchu /Vlastimil Vondruška

MDT:821.162.3-32
Vondruška, VlastimilKrev na lopuchu /Vlastimil Vondruška. Vydání třetí222 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-243-6748-4

Vigan, Delphine de,

Signatura: B/B/VE

Podle skutečného příběhu :román /Delphine de Vigan ; přeložila Alexandra Pflimpflová

Vigan, Delphine de,Podle skutečného příběhu :román /Delphine de Vigan ; přeložila Alexandra Pflimpflová. Vydání první330 stran ; 21 cmPřeloženo z francouzštiny.
ISBN: 978-80-207-1695-8

Signatura: B/B/VI

No a já /Delphine de Vigan ; [přeložila Alexandra Pflimpflová]

MDT:821.133.1-31
Vigan, Delphine de,No a já /Delphine de Vigan ; [přeložila Alexandra Pflimpflová]. Vyd. 1.V Praze :Odeon,2011172 s. ; 21 cmPřeloženo z francouzštiny.
ISBN: 978-80-207-1392-6

Vernerová, Petra
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Signatura: B/B/VE

Pravidlo průšvihu /Petra Vernerová

Vernerová, PetraPravidlo průšvihu /Petra Vernerová. Vydání první208 stran ; 21 cmEvě se blíží čtyřicítka a nemůže si stěžovat. Chystá velkou oslavu, hýří plány a těší se, že teď to v jejím životě bude ještě velkolepější než dosud. Jenže opak je pravdou, najednou to jde od desíti k pěti: stabilní vztah ztrácí stabilitu, podnikání se spíš hroutí. Eva nerada zjistí, že její život je plný problémů. Ale má optimistické heslo: Po každém průšvihu přijde něco hezkého..
ISBN: 978-80-7466-940-8

Velíšek, Jan,

Signatura: B/B/VE

Ležela kočka s andělem :a jiné prózy pro dospělé /Jan Velíšek

Velíšek, Jan,Ležela kočka s andělem :a jiné prózy pro dospělé /Jan Velíšek. Vydání první173 stran ; 20 cmDelší i krátké povídky plné humoru i napětí, kuriozit i sebeironie, epistolární prózy, prózy žánrově jen obtížně zařaditelné, ale i pár fejetonů – to vše najdete v nové knížce Jana Velíška. Především se tu ale setkáte s živou, vytříbenou češtinou, hlásící se celkem nepokrytě k tradici Josefa Škvoreckého, o kterou se občas můžete i říznout jako o ostrý list trávy na jarní louce
 S češtinou, kterou někteří z nás tolik postrádáme v dnes tak módní estetice pastózního hnusu, v dnešní e-mailové stylistice, jež si jen občas připomene, že existuje něco jako interpunkce, o diakritice nemluvě. V době, kdy mnoha autorům dělá problémy vyjádřit subtilnější emocionální situaci, aniž by použili smajlíků či jiných šklebanů.
V době, kdy už mnoho z nás zapomnělo na křehkou tichou hrůzu jediné kapky krve v bílých plátcích růže, osaměle ležící na navoskovaných parketách edwardiánského salonu. Na tichou krásnou hrůzu, již tak dobře znali Ambrose Bierce, Roald Dahl, a především jeden geniální bostonský narkoman a alkoholik..
ISBN: 978-80-87938-37-9

Valpy, Fiona

Signatura: B/B/VA

Láska po francouzsku /Fiona Valpy ; přeložila: Zuzana Selementová

MDT:821.111-31
Valpy, FionaLáska po francouzsku /Fiona Valpy ; přeložila: Zuzana Selementová. Vydání první224 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-269-0406-9

Tyler, Anne,

Signatura: B/B/TY

Špulka modré nitě /Anne Tylerová ; z anglického originálu A spool of blue thread ... přeložila
Marcela Nejedlá

Tyler, Anne,Špulka modré nitě /Anne Tylerová ; z anglického originálu A spool of blue thread ... přeložila Marcela Nejedlá. Vydání první293 stran ; 24 cmRodina Whitshankových oplývá jakýmsi nepopsatelným nádechem výjimečnosti, zároveň se ale podobá jakékoli jiné rodině. V příbězích, které jednotliví protagonisté vyprávějí sobě i jiným, odhalují jen část pravdy – a některé kousky skládačky vyplouvají na povrch až po mnoha letech. Jako ve všech rodinách i v té jejich je spousta lásky a smíchu, stejně jako zklamání a žárlivostí. V centru děje jsou manželé Abby a Red a jejich čtyři děti, především nejmladší syn Denny, neschopný se vázat ani k povinnostem, ani ke vztahům či práci, zároveň rozčilující i přitažlivý, který se do rodiny vrací a zase mizí, rozvíří emoce a stáhne se.
 Rodinná sága začíná ve dvacátých letech minulého století, kdy do Baltimoru přicházejí Redovi rodiče Junior a Linnie, a pokračuje až k Abbyiným a Redovým vnoučatům na počátku nového století. Hlavně se ale odvíjí kolem krásného domu, který patriarcha Junior kdysi postavil pro bohatého zákazníka a pak získal pro sebe.
 Román se dostal do užších nominací na prestižní Man Booker Prize..
ISBN: 978-80-249-3179-1

Twining, James,

Signatura: B/K/TW

Dvojitý orel :[v Paříži na stopě vzácné zlaté mince--] /James Twining ; přeložila Ivana Nuhlíčková

Twining, James,Dvojitý orel :[v Paříži na stopě vzácné zlaté mince--] /James Twining ; přeložila Ivana Nuhlíčková. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2007356 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7381-113-6

Tursten, Helene,
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Signatura: B/K/TU

Skleněný ďábel /Helene Turstenová ; [přeložila Eva Nováčková]

MDT:821.113.6-31
Tursten, Helene,Skleněný ďábel /Helene Turstenová ; [přeložila Eva Nováčková]. Vyd. 1.Praha :Motto,2006329 s. ; 22 cmPřeloženo ze švédštiny.
ISBN: 80-7246-315-2

Třeštíková, Radka,

Signatura: B/B/TŘ

Dobře mi tak /Radka Třeštíková

Třeštíková, Radka,Dobře mi tak /Radka Třeštíková. Vyd. 1.Praha :Motto,2014220 s. ; 20 cm
ISBN: 978-80-7246-726-6 (váz.)

Taylor, C. L.,

Signatura: B/B/TA

Lež :psychothriller /C.L. Taylor ; z anglického originálu The lie ... přeložila Zuzana Pernicová

Taylor, C. L.,Lež :psychothriller /C.L. Taylor ; z anglického originálu The lie ... přeložila Zuzana Pernicová. Vydání první392 stran ; 21 cmJane Hughesová je se svým životem naprosto spokojená. Bydlí v malé vesnici ve Walesu, má milujícího partnera a zajímavou práci ve zvířecím útulku. Taková idylka, řeklo by se. Věc má ale háček: celý její život je lež. Jane Hughesová ve skutečnosti neexistuje.Před pěti lety se společně s přáteli vypravila na cestu do Nepálu. Od pobytu ve svobodomyslné komunitě vysoko v horách si každý z nich sliboval něco jiného, ale pro všechny to měl být důležitý životní milník. Vlastně se jím stal, ale v docela jiné podobě, než si představovali. Brzy po příjezdu začnou pozorovat znepokojivé věci a události gradují až k okamžiku, kdy začnou umírat lidé.Jane se podařilo přežít. S novou identitou se snaží na děsivé události zapomenout, ale kdosi jí v tom chce zabránit. Ten člověk ji pronásleduje a děsí: zjevně ví, co se tenkrát v Nepálu stalo. A nenechává Jane na pochybách, že nepřestane, dokud nebude její život v troskách..
ISBN: 978-80-7498-128-9

Swift, Graham,

Signatura: B/B/SW

Zítřek /Graham Swift ; [přeložila Alena Jindrová-Špilarová ; doslov Petr Matoušek]

MDT:821.111-31
Swift, Graham,Zítřek /Graham Swift ; [přeložila Alena Jindrová-Špilarová ; doslov Petr Matoušek]. Vyd. 1.V Praze :Odeon,2007205 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-207-1255-4

Suter, Martin

Signatura: B/B/SU

Odvrácená strana Měsíce /Martin Suter ; [přeložila Lenka Housková]

MDT:821.112.2(494)-31
Suter, MartinOdvrácená strana Měsíce /Martin Suter ; [přeložila Lenka Housková]. Vyd. 1.220 s. ; 21 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 80-207-1219-4

Sund, Erik Axl

Signatura: B/K/SU

Slabost Victorie Bergmanové :detektivní trilogie.Erik Axl Sund ; přeložila Viola Somogyi

MDT:821.113.6-31
Sund, Erik AxlSlabost Victorie Bergmanové :detektivní trilogie.Erik Axl Sund ; přeložila Viola Somogyi. Vydání první319 stran ; 24 cmPřeloženo ze švédštiny.
ISBN: 978-80-242-4949-0

Sten, Viveca,
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Signatura: B/K/ST

Tiché vody /Viveca Sten ; [ze švédského originálu ... přeložila Vladimíra Mužíková]

MDT:821.113.6-31
Sten, Viveca,Tiché vody /Viveca Sten ; [ze švédského originálu ... přeložila Vladimíra Mužíková]. [Líbeznice] :Víkend,2013319 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7222-890-4

Scherhauferová, Ružena,

Signatura: B/B/SCH

Eminy slzy /Ružena Scherhauferová ; přeložila Ludmila Dobríková

Scherhauferová, Ružena,Eminy slzy /Ružena Scherhauferová ; přeložila Ludmila Dobríková. První vydání339 stran ; 19 cmPřeloženo ze slovenštiny.
ISBN: 978-80-7243-718-4

Scott, Manda

Signatura: B/B/SC

Boudica.Manda Scottová ; [přeložila Petra Andělová]

MDT:821.111-31
Scott, MandaBoudica.Manda Scottová ; [přeložila Petra Andělová]. 1. vyd.539 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-204-2333-7

Ryman, Geoff,

Signatura: B/B/RY

Airnet /Geoff Ryman ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Polová]

MDT:821.111(71)-31
Ryman, Geoff,Airnet /Geoff Ryman ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Polová]. Vydání 1.443 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-7387-114-7

Rowland, Laura Joh

Signatura: B/K/RO

Vějíř s kosatci /Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor

MDT:821.111(73)-31
Rowland, Laura JohVějíř s kosatci /Laura Joh Rowlandová ; přeložil Viktor Faktor. Vydání první365 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-488-6

Rollins, James

Signatura: B/B/RO

Podzemní říše :[odhalení, která mohou měnit svět--] /James Rollins ; přeložil Zdík Dušek

MDT:821.111(73)-31
Rollins, JamesPodzemní říše :[odhalení, která mohou měnit svět--] /James Rollins ; přeložil Zdík Dušek. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB art,2005375 s. ; 21 cmPodnázev z obálky.
ISBN: 80-7341-546-1
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Signatura: B/B/RO

Ledový ostrov /James Rollins ; přeložila Blanka Brabcová

Rollins, JamesLedový ostrov /James Rollins ; přeložila Blanka Brabcová. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2007463 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7381-094-8

Rehn, Heidi,

Signatura: B/B/RE

Čarodějnické zlato /Heidi Rehnová ; z německého originálu Hexengold ... přeložila Blanka
Pscheidtová

Rehn, Heidi,Čarodějnické zlato /Heidi Rehnová ; z německého originálu Hexengold ... přeložila Blanka Pscheidtová. Vydání první533 stran ; 24 cmNěmecko deset let po třicetileté válce. Bývalá vojenská felčarka Magdalena by vlastně mohla vést se svým milovaným Erikem šťastný život ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se etabloval jako významný kupec. Náhodou se ale dozvídá, že jí manžel zjevně zatajil zprávy o její ztracené rodině v Königsbergu. Když Erik beze stopy zmizí a Magdalena tu náhle stojí úplně bez prostředků, vydává se na dlouhou cestu do Königsbergu, aby rozluštila tajemství své rodiny a také Erikovy minulosti..
ISBN: 978-80-242-5288-9

Persson, Leif G. W.,

Signatura: B/K/PE

Jak to bylo doopravdy s Pinokiovým nosem :příběh zločinu : krimi román /Leif GW Persson ;
překlad Jaroslav Bojanovský

Persson, Leif G. W.,Jak to bylo doopravdy s Pinokiovým nosem :příběh zločinu : krimi román /Leif GW Persson ; překlad Jaroslav Bojanovský. Vydání první654 stran ; 22 cmPřeloženo ze švédštiny.
ISBN: 978-80-243-6975-4

Penny, Louise,

Signatura: B/K/PE

Oživlý kámen :případy vrchního inspektora Gamache /Louise Pennyová ; přeložila Lenka Uhlířová

Penny, Louise,Oživlý kámen :případy vrchního inspektora Gamache /Louise Pennyová ; přeložila Lenka Uhlířová. Vydání první398 stran ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-5358-9

Patterson, James

Signatura: B/K/PA

Čtrnáctý hřích /James Patterson & Maxine Paetro ; z anglického originálu 14th deadly sin ... přeložil
Ondřej Duha

Patterson, JamesČtrnáctý hřích /James Patterson & Maxine Paetro ; z anglického originálu 14th deadly sin ... přeložil Ondřej Duha. Vydání první279 stran ; 21 cmDetektivka Lindsay Boxerová a její kamarádky se vzpamatovávají z událostí, které pro ně byly málem osudné. Lindsay je šťastná, že jsou v plném počtu. Ulice San Franciska však opět zachvátí hrůza. Město terorizuje gang převlečený za policisty, za sebou nechává řadu mrtvol. Lindsay musí rychle zjistit, zda vrazi nejsou skuteční policisté, dokonce i někteří z jejích známých..
ISBN: 978-80-7543-064-9

Nachtmanová, Petra

Signatura: B/B/NA

Vdaná potvora /Petra Nachtmanová

MDT:821.162.3-31
Nachtmanová, PetraVdaná potvora /Petra Nachtmanová. Vydání první263 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-243-7159-7
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Myrer, Anton

Signatura: B/V/MY

Velká válka /Anton Myrer ; [přeložil Michael Žantovský]

MDT:821.111(73)-31
Myrer, AntonVelká válka /Anton Myrer ; [přeložil Michael Žantovský]. 1. vyd., v nakl. Gaudium 1. vyd.Praha :Gaudium,1995447 s. Romány válečné.
ISBN: 80-901595-7-5

Morrow, Bradford,

Signatura: B/B/MO

Padělatelé /Bradford Morrow ; z anglického originálu The forgers ... přeložila Jana Rajnyšová

Morrow, Bradford,Padělatelé /Bradford Morrow ; z anglického originálu The forgers ... přeložila Jana Rajnyšová. Vydání první253 stran ; 21 cmWilliam Butler má neobyčejný kaligrafický talent. Lépe řečeno je to vynikající padělatel historických rukopisů. Schopnost vytvořit dokonalé falzum pro něj vždy sice byla spíše otázka prestiže než způsob, jak si vydělat peníze, nic to však nemění na tom, že si zahrával s ohněm – a že se od doby, co se spálil, zdržuje výhradně na té správné straně zákona. Když je však jeho švagr, sběratel vzácných tisků a rukopisů, brutálně zavražděn a Williamovi začnou chodit výhružné dopisy, psané perfektními rukopisy dávno mrtvých spisovatelů, začnou e nad ním stahovat černá mračna… Mysteriózní román držitele Ceny Americké akademie pro umění a literaturu..
ISBN: 978-80-249-3109-8

Michell, Tom

Signatura: B/B/MI

Co mě naučil tučňák /Tom Michell ; z anglického originálu The Penguin lessons ... přeložila Irena
Steinerová ; ilustrace Neil Baker

Michell, TomCo mě naučil tučňák /Tom Michell ; z anglického originálu The Penguin lessons ... přeložila Irena Steinerová ; ilustrace Neil Baker. Vydání první205 stran : ilustrace ; 21 cmPodnázev v tiráži: co jsem se od něj naučil.
ISBN: 978-80-8111-314-7

McIntosh, Fiona,

Signatura: B/B/MC

Slavičí píseň /Fiona McIntosh ; přeložila Ivana Čejková

MDT:821.111(94)-31
McIntosh, Fiona,Slavičí píseň /Fiona McIntosh ; přeložila Ivana Čejková. Vydání první415 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-269-0421-2

Mayer, Gina,

Signatura: B/B/MA

Rodinné prokletí /Gina Mayerová ; z německého originálu Leonore und ihre Töchter ... přeložila
Dagmar Hoangová

Mayer, Gina,Rodinné prokletí /Gina Mayerová ; z německého originálu Leonore und ihre Töchter ... přeložila Dagmar Hoangová. Vydání první390 stran ; 21 cmPaříž roku 1900. Dořino manželství s Gustavem ztroskotalo, její dcera Nanette je naproti tomu poprvé doopravdy zamilovaná. Je ale její vyvolený ten pravý, nebo udělá stejnou chybu jako její matka, která štěstí v lásce nikdy nenašla? Když se Nanette dozví o tajuplné kletbě, která po generace tíží její rodinu, začne pátrat. Hledání stop ji zavede do Düsseldorfu, kde její prababička Leonore kdysi bojovala o svou lásku.
ISBN: 978-80-249-3063-3

Martincová, Denisa,
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Signatura: B/B/MA

Šarlotin anděl /Denisa Martincová ; ze slovenského originálu Šarlotin anjel přeložila Olga Dobríková

Martincová, Denisa,Šarlotin anděl /Denisa Martincová ; ze slovenského originálu Šarlotin anjel přeložila Olga Dobríková. Vydání první194 stran ; 20 cmŠarlota se dožívá vysokého věku, jak jí to předpověděla slepá kartářka Magara. Magarino srdce si získala už jako malá, když ji otec prodal do kočovného cirkusu. Magara jí také svěřuje tajemství života, ale nesmí dívce prozradit, v čem je jiná než ostatní. Odpovědi na otázky, které si Šarlota nedokázala zodpovědět, nachází v okamžiku, kdy už od života nic neočekává. Stane se však něco nepředvídatelného. Šarlota se dostává na místa, kde nikdy nebyla, a začne chápat věci, které jí dříve nedávaly význam. Pochopila, že život, který žila, neměl patřit právě jí....
ISBN: 978-80-7243-882-2

Martin, Tom

Signatura: B/B/MA

Pyramida /Tom Martin ; přeložila Jitka Melicharová

Martin, TomPyramida /Tom Martin ; přeložila Jitka Melicharová. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2009295 s. ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7381-472-4

Marsons, Angela

Signatura: B/K/MA

Němý křik :případy Kim Stoneové /Angela Marsonsová ; přeložila Ludmila Hanzlíková

Marsons, AngelaNěmý křik :případy Kim Stoneové /Angela Marsonsová ; přeložila Ludmila Hanzlíková. Vydání první334 stran ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-5368-8

Marr, Andrew,

Signatura: B/B/MA

Hlava státu :politická komedie /Andrew Marr ; přeložil Michal Prokop

Marr, Andrew,Hlava státu :politická komedie /Andrew Marr ; přeložil Michal Prokop. Vydání první367 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-5354-1

Marold, Jiří

Signatura: B/K/MA

Zločin přichází za tmy :kriminální příběh z roku 1978 /Jiří Marold

MDT:821.162.3-32
Marold, JiříZločin přichází za tmy :kriminální příběh z roku 1978 /Jiří Marold. 157 stran ; 20 cm
ISBN: 978-80-7541-051-1

Lyne, Charlotte,

Signatura: B/B/LY

Dívka z Bernau :historický román /Charlotte Lyne ; přeložil Jan Hlavička

Lyne, Charlotte,Dívka z Bernau :historický román /Charlotte Lyne ; přeložil Jan Hlavička. Vydání první338 stran ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7243-877-8

Ludvíková, Jitka,
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Signatura: B/B/LU

Zkrocení mlsného muže /Jitka Ludvíková

Ludvíková, Jitka,Zkrocení mlsného muže /Jitka Ludvíková. Vyd. 1.Praha :Brána,2015154 s. ; 20 cmHlavním hrdinou knihy je lékař, velký gurmán, požitkář a smolař v jednom. Jeho poklidný život narušují desítky malých katastrof, které jsou příčinou řady komických situací. Navzdory své nešikovnosti a smůle se se všemi potížemi vyrovná s osobitým humorem. Ať už je to nepovedený zálet, výlet do lázní, vodácká výprava či netradiční zážitky s psím členem rodiny. I přes lehký žánr poskytuje kniha čtenářům prostor pro krátké zamyšlení nad smyslem života..
ISBN: 978-80-7243-753-5

Lindgren, Minna,

Signatura: B/B/LI

Babičky: na útěku :Siiri, Irma a Anna-Liisa znovu na stopě : brilantní finská variace na slečnu
Marplovou /Minna Lindgrenová ; přeložil Vladimír Piskoř

Lindgren, Minna,Babičky: na útěku :Siiri, Irma a Anna-Liisa znovu na stopě : brilantní finská variace na slečnu Marplovou /Minna Lindgrenová ; přeložil Vladimír Piskoř. 322 stran ; 22 cmPřeloženo z finštiny.
ISBN: 978-80-7505-338-1

Signatura: B/K/LI

Babičky: mrtvý kuchař :Siiri, Irma a Anna-Liisa na stopě : brilantní finská varianta na slečnu
Marplovou /Minna Lindgrenová ; přeložil Vladimír Piskoř

Lindgren, Minna,Babičky: mrtvý kuchař :Siiri, Irma a Anna-Liisa na stopě : brilantní finská varianta na slečnu Marplovou /Minna Lindgrenová ; přeložil Vladimír Piskoř. 300 stran ; 22 cmPřeloženo z finštiny.
ISBN: 978-80-7505-168-4

Khalaf, Farida

Signatura: B/B/KH

Dívka, která zvítězila nad IS :příběh Faridy, jezídské otrokyně /Farida Khalaf, Andrea C.
Hoffmannová ; z německého originálu Das Mädchen, das den IS besiegte ... přeložil Jiří Vodvárko

Khalaf, FaridaDívka, která zvítězila nad IS :příběh Faridy, jezídské otrokyně /Farida Khalaf, Andrea C. Hoffmannová ; z německého originálu Das Mädchen, das den IS besiegte ... přeložil Jiří Vodvárko. Vydání první245 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-249-3104-3

Kelk, Lindsey

Signatura: B/B/KE

Co ta holka chce? /Lindsey Kelková ; přeložila Blažena Kukulišová

Kelk, LindseyCo ta holka chce? /Lindsey Kelková ; přeložila Blažena Kukulišová. První vydání v českém jazyce302 stran ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7507-537-6

Jedlička, Ivan Milan

Signatura: B/K/JE

Červený mustang se nevrátil :třicet detektivů po stopách zločinu /I.M. Jedlička

Jedlička, Ivan MilanČervený mustang se nevrátil :třicet detektivů po stopách zločinu /I.M. Jedlička. Vydání první318 stran ; 19 cmKniha nejzajímavějších kriminálních případů z celé republiky, jež známému českému autorovi vyprávěli sami detektivové, kteří jednotlivé kauzy vyšetřovali a pachatele usvědčili.Kromě napínavého děje a nečekaného rozuzlení jsou povídky i výtečnou sondou do lidských osudů – odhalují nejen to, jak ke zločinu došlo, ale bezprostředně odpovídají i na otázku proč. Jedinečný je také autorův pohled na velice náročnou práci kriminální služby.
ISBN: 978-80-243-6984-6

Christie, Agatha



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.     9          31.8.2016

Signatura: B/K/CHR

Neočekávaný host /Agatha Christie ; přeložila Hana Petráková

Christie, AgathaNeočekávaný host /Agatha Christie ; přeložila Hana Petráková. Vydání první159 stran ; 22 cm"Románová adaptace autorčiny divadelní hry Charles Osborne"--Obálka.
ISBN: 978-80-242-5345-9

Howell, Hannah

Signatura: B/B/HO

Zajatec z Vysočiny /Hannah Howell ; z anglického originálu My lady captor ... přeložila Irena Palová

Howell, HannahZajatec z Vysočiny /Hannah Howell ; z anglického originálu My lady captor ... přeložila Irena Palová. První vydání272 stran ; 21 cmSorcha Hayová je zničená, když se dozví, že angličtí vojáci zajali jejího mladého bratra. Protože nemá peníze na výkupné, najde jediný způsob, jak bratra zachránit – zajme mladého skotského rytíře a hodlá za jeho propuštění požadovat částku, za niž pak bratra vykoupí. Jejím zajatcem se stal raněný rytíř Ruari Kerr, jehož Sorcha našla na bojišti. Ruari je bez sebe vzteky, že ho zajala žena. Ta se však pečlivě stará o rytířovo zranění. Jeho svalnaté opálené tělo na ni působí mocným kouzlem a probouzí v ní touhu. Dívka s nádhernými černými vlasy a ladnými křivkami je pro Ruariho zosobněním vysněné ženy. Obětavě ho ošetřuje a Ruari cítí, že ho přitahuje stále víc. Bojuje sám se sebou a nechce propadnout lásce k ženě, jejímž je zajatcem. Kdyby se do ní zamiloval, ohrozilo by to životy jich obou.
ISBN: 978-80-7411-136-5

Howard, Robert Ervin,

Signatura: B/S/HO

Černý kámen /Robert E. Howard ; překlad Milan Žáček, Michael Bronec

MDT:821.111(73)-31
Howard, Robert Ervin,Černý kámen /Robert E. Howard ; překlad Milan Žáček, Michael Bronec. Vydání 1.246 stran ; 17 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7193-403-5

Hickson, Joanna

Signatura: B/B/HI

Červená růže, bílá růže :historický román /Joanna Hickson ; přeložila Jaroslava Hromadová

Hickson, JoannaČervená růže, bílá růže :historický román /Joanna Hickson ; přeložila Jaroslava Hromadová. Vydání první423 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7243-870-9

Hanibal, Jiří

Signatura: B/B/HA

Život s chutí cyankáli/Jiří Hanibal

MDT:821.162.3-31
Hanibal, JiříŽivot s chutí cyankáli/Jiří Hanibal. Vyd. 1.V Praze :Ikar,2005494 s. ; 21 cm
ISBN: 80-249-0528-0

Haldeman, Joe,

Signatura: B/S/HA

Věčná válka /Joe Haldeman ; [z amerického originálu ... přeložili Pavel Hodek a Josef Hořejší]

MDT:821.111(73)-31
Haldeman, Joe,Věčná válka /Joe Haldeman ; [z amerického originálu ... přeložili Pavel Hodek a Josef Hořejší]. 2., autorem dopl. vyd.Frenštát p.R. [i.e. pod Radhoštěm] :Polaris,2009263 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7332-136-9

Greene, St John
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Signatura: B/B/GR

Mámin seznam :matčina životní ponaučení pro manžela a syny, kteří tu po ní zůstanou /St John
Greene spolu s Rachel Murphyovou ; [z anglického originálu přeložila Jana Mandelíková]

MDT:821.111-32
Greene, St JohnMámin seznam :matčina životní ponaučení pro manžela a syny, kteří tu po ní zůstanou /St John Greene spolu s Rachel Murphyovou ; [z anglického originálu přeložila Jana Mandelíková]. 1. vyd.Praha :Mladá fronta,2012331 s., [8] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-204-2777-9

Greene, Niamh

Signatura: B/B/GR

Deník matky na pokraji šílenství /Niamh Greenová ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie
Johnová]

MDT:821.111(415)-31
Greene, NiamhDeník matky na pokraji šílenství /Niamh Greenová ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Johnová]. Vyd. 1.V Praze :Rybka,2008358 s. ; 22 cm
ISBN: 978-80-87067-94-9

Graves, Robert

Signatura: B/B/GR

Řecké mýty /Robert Graves ; [z angličtiny přeložil Jiří Hanuš]

MDT:255.2
Graves, RobertŘecké mýty /Robert Graves ; [z angličtiny přeložil Jiří Hanuš]. Praha :Levné knihy KMa,2004738 s. ; 21 cm
ISBN: 80-7309-153-4

Garlock, Dorothy

Signatura: B/B/GA

Úsvit lásky /Dorothy Garlock ; z anglického originálu Mother road přeložila Soňa Tobiášová

MDT:821.111(73)-31
Garlock, DorothyÚsvit lásky /Dorothy Garlock ; z anglického originálu Mother road přeložila Soňa Tobiášová. Druhé vydání332 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-7543-108-0

Forsyth, Frederick

Signatura: B/B/FO

Mstitel /Frederick Forsyth ; [přeložil Michal Prokop]

MDT:821.111-31
Forsyth, FrederickMstitel /Frederick Forsyth ; [přeložil Michal Prokop]. Vyd. 2.Praha :Knižní klub,2010363 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-2630-9

Flynn, Vince

Signatura: B/B/FL

Hra bez pravidel /Vince Flynn & Kyle Mills ; přeložil Michal Prokop

Flynn, VinceHra bez pravidel /Vince Flynn & Kyle Mills ; přeložil Michal Prokop. První vydání v českém jazyce324 stran ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7507-584-0
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Fielding, Joy

Signatura: B/K/FI

Trest života /Joy Fieldingová ; [z anglického originálu ... přeložila Alice Nellis]

MDT:821.111(71)-31
Fielding, JoyTrest života /Joy Fieldingová ; [z anglického originálu ... přeložila Alice Nellis]. Vyd. 2., V Euromedii 1.Praha :Ikar,2011325 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-249-1674-3

Ee, Susan

Signatura: B/S/EE

Penryn a konec světa.Susan Ee ; [přeložila Silvie Převrátilová]

MDT:821.111(73)-31
Ee, SusanPenryn a konec světa.Susan Ee ; [přeložila Silvie Převrátilová]. Vyd. 1.Praha :Motto,2014317 s. ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-267-0279-5

Dousková, Irena

Signatura: B/B/DO

Hrdý Budžes /Irena Dousková

Dousková, IrenaHrdý Budžes /Irena Dousková. Vyd. 2.bRNO :Petrov,2002166 s. 1. Hrdý Budžes, 2. Oněgin byl Rusák, 3. Darda.
ISBN: 80-7227-132-6

Čiháková, Tereza,

Signatura: B/B/ČI

Mrcha? /Tereza Čiháková

Čiháková, Tereza,Mrcha? /Tereza Čiháková. Vydání první197 stran ; 20 cmOtazník v názvu druhé knihy Terezy Čihákové MRCHA ? nepředstavuje pouze samoúčelnou vyjadřovací rekvizitu. Již v autorčině prvotině CO MUŽI DALI A VZALI, se otazník nabízel a čtenář v textu novely skutečně otázky nacházel. Nejpalčivější z nich, jaký postoj společnost zaujímá k matkám samoživitelkám, byť si za životní situaci nezřídka mohou samy, však autorka nastolila opatrně, spíš okrajově. V nové knize však klade sžíravé otázky současnosti naplno, drsně a zcela bez skrupulí. Nakolik společenské klima ovlivňuje morálku, obecné mínění a jednotlivé lidské osudy? Je mravně výš prostitutka, která si nechá za služby platit, anebo ctihodní podnikatelé, činitelé či politici platící za informace prostitutce? A je kult peněz skutečně tak mocný, že ovládá a stává se metou většiny jedinců a takřka absolutním měřítkem úspěšnosti mnohých našich životů?.
ISBN: 978-80-86140-82-7

Signatura: B/B/ČI

Co muži dali a vzali /Tereza Čiháková

Čiháková, Tereza,Co muži dali a vzali /Tereza Čiháková. Vyd. 1.Praha :BMSS-Start,2014238 s. ; 20 cmPříběh na motivy skutečných událostí. Svobodný fešák, bezdětný, bohatý a úspěšný gentleman - jako ten pověstný pan Božský... Idylický vztah s osudovým mužem se pro dívku z maloměsta postupně mění v boj o přežití vlastní i právě narozeného dítěte. Novela ze současnosti je strhujícím čtením o narušeném dospívání, o podvodech, násilí a kriminální činnosti jako nejčastějším způsobu zbohatnutí v Čechách, o peripetiích, radostech i strastech mladé ženy na trnité cestě k sebevědomí, o složitém hledání opravdových hodnot a cestě k poznání vyjádřeném v krédu: Mohou nám vzít ideály, naše sny i naději. Mohou nám vzít i kus života a radost z něj. Nikdy nám ale nemohou vzít, co jim nedovolíme, aby nám vzali... Novela se rozhodně nepřiřadí k feministickým agitkám. Naopak, hlavní hrdinka ctí tradiční roli ženy, manželky a matky i v dnešní společnosti, v rodině, ve vztazích, a je odhodlána pro ni také nemálo obětovat. Často ale není připravena na poznání, že její oběť nemusí stačit.
ISBN: 978-80-86140-78-0

Češka, Stanislav

Signatura: B/K/ČE

Případ holasické lásky :zločiny na Velké Moravě /Stanislav Češka

MDT:821.162.3-31
Češka, StanislavPřípad holasické lásky :zločiny na Velké Moravě /Stanislav Češka. Vydání první263 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-243-7164-1
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Signatura: B/K/ČE

Láskyplná smrt /Stanislav Češka

MDT:821.162.3-31
Češka, StanislavLáskyplná smrt /Stanislav Češka. Vydání první267 stran ; 19 cm
ISBN: 978-80-243-7157-3

Cussler, Clive

Signatura: B/B/CU

Zlato Inků :dobrodružství Dirka Pitta /Clive Cussler ; přeložil Radovan Šimek

Cussler, CliveZlato Inků :dobrodružství Dirka Pitta /Clive Cussler ; přeložil Radovan Šimek. 1. vyd. v českém jazyce[Praha] :BB art,2000461 s. : il. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7257-271-7

Signatura: B/B/CU

Temná hlídka :třetí román ze série Akta Oregon /Clive Cussler a Jack Du Brul ; přeložil Karel
Šmejkal

Cussler, CliveTemná hlídka :třetí román ze série Akta Oregon /Clive Cussler a Jack Du Brul ; přeložil Karel Šmejkal. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2006310 s. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7341-764-2

Signatura: B/B/CU

Poklad /Clive Cussler ; přeložil Karel Šmejkal

Cussler, ClivePoklad /Clive Cussler ; přeložil Karel Šmejkal. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB art,2002446 s. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7257-560-0

Signatura: B/B/CU

Navigátor /Clive Cussler a Paul Kemprecos ; přeložil Karel Šmejkal

Cussler, CliveNavigátor /Clive Cussler a Paul Kemprecos ; přeložil Karel Šmejkal. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2008327 s. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7381-373-4

Signatura: B/B/CU

Hořící led /Clive Cussler & Paul Kemprecos ; přeložil Jiří Mayer

Cussler, CliveHořící led /Clive Cussler & Paul Kemprecos ; přeložil Jiří Mayer. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB art,2003329 s. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7341-030-3

Signatura: B/B/CU

Dračí dech /Clive Cussler ; přeložil Milan Hausner

Cussler, CliveDračí dech /Clive Cussler ; přeložil Milan Hausner. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB art,2004406 s. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7341-147-4

Crippa, Luca,

Signatura: B/B/CR

Fotograf z Osvětimi :svědectví o zrůdnosti režimu /Luca Crippa, Maurizio Onnis ; z italského
originálu Il fotografo di Auschwitz ... přeložila Marta Bárová

Crippa, Luca,Fotograf z Osvětimi :svědectví o zrůdnosti režimu /Luca Crippa, Maurizio Onnis ; z italského originálu Il fotografo di Auschwitz ... přeložila Marta Bárová. Vydání první261 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 21 cmHistorická biografie na pomezí biografického románu vypráví osudy Wilhelma Brasse, který byl v létě 1940 internován v Osvětimi. Tam se mu podařilo přežívat díky tomu, že byl šikovný fotograf, a pro nacistickou mašinerii, libující si v přesné evidenci a dokumentaci, fotografoval vězně, ale i popravy a lékařské pokusy na lidech. Dohromady zhotovil přes 50.000 snímků. Kniha rekonstruuje pět let, které Wilhelm Brasse strávil ve vyhlazovacím táboře, a vychází z historických dokumentů a ze vzpomínek samotného autora, který zemřel v roce 2012 ve věku 94 let..
ISBN: 978-80-249-2886-9
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Connolly, John

Signatura: B/K/CO

Vražedná povaha /John Connolly ; přeložila Jitka Pixová

MDT:821.111-31
Connolly, JohnVražedná povaha /John Connolly ; přeložila Jitka Pixová. 1. brož. vyd. v českém jazycePraha :BB art,2004343 s. ; 18 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7341-305-1

Cartland, Barbara

Signatura: B/B/CA

Nečekané dědictví /Barbara Cartland ; přeložila: Kristina Volná

MDT:821.111-31
Cartland, BarbaraNečekané dědictví /Barbara Cartland ; přeložila: Kristina Volná. Vydání první140 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-269-0352-9

Signatura: B/B/CA

Bohatá nevěsta /Barbara Cartland ; přeložila: Kristina Volná

MDT:821.111-31
Cartland, BarbaraBohatá nevěsta /Barbara Cartland ; přeložila: Kristina Volná. Vydání první149 stran ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-269-0409-0

Calman, Stephanie

Signatura: B/B/CA

Deník špatné matky /Stephanie Calmanová

Calman, StephanieDeník špatné matky /Stephanie Calmanová. 1. vyd.Havlíčkův Brod :Fragment,2006296 s. ; 21 cm
ISBN: 80-253-0318-7 (váz.)

Bombeck, Erma,

Signatura: B/B/BO

Povolání: žena /Erma Bombecková ; [z anglických originálů ... přeložily Lydie Stohrová a Eva
Hauserová]

MDT:821.111(73)-32
Bombeck, Erma,Povolání: žena /Erma Bombecková ; [z anglických originálů ... přeložily Lydie Stohrová a Eva Hauserová]. Vyd. 2.V Praze :Ikar,2007297 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-249-0892-2

Bolano, Roberto,

Signatura: B/B/BO

Divocí detektivové :(román) /Roberto Bolano ; [přeložila Anežka Charvátová]

MDT:821.134.2(83)-31
Bolano, Roberto,Divocí detektivové :(román) /Roberto Bolano ; [přeložila Anežka Charvátová]. Vyd. 1.Praha :Argo,2009621 s. ; 24 cmPřeloženo ze španělštiny.
ISBN: 978-80-257-0168-3
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Bensen, Clara

Signatura: B/B/BE

Nalehko :minimalistický příběh o lásce a putování /Clara Bensen ; přeložil Viktor Faktor

MDT:821.111(73)-31
Bensen, ClaraNalehko :minimalistický příběh o lásce a putování /Clara Bensen ; přeložil Viktor Faktor. Vydání první213 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-487-9

Barnett, Laura,

Signatura: B/B/BA

A co kdyby to bylo jinak? /Laura Barnett ; přeložila Marcela Nejedlá

MDT:821.111-31
Barnett, Laura,A co kdyby to bylo jinak? /Laura Barnett ; přeložila Marcela Nejedlá. Vydání první445 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-267-0628-1

Bannalec, Jean-Luc,

Signatura: B/K/BA

Bretaňský příboj :druhý případ pro komisaře Dupina /Jean-Luc Bannalec ; z německého originálu
Bretonische Brandung ... přeložil Jiří Vodvárko

Bannalec, Jean-Luc,Bretaňský příboj :druhý případ pro komisaře Dupina /Jean-Luc Bannalec ; z německého originálu Bretonische Brandung ... přeložil Jiří Vodvárko. Vydání první325 stran ; 21 cm
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